
Você saberia dizer quais atletas, em 
2012, ocuparam o Top 3 dos Fortu-

nate 50 da Sports Illustrated? As estre-
las da NBA LeBron James e Kobe Bryant 
não fazem parte deste time. Nem o astro 
da liga profissional de futebol americano 
(NFL) Tom Brady. 

Mas os golfistas Phil Mickelson (US$ 
60,8 milhões) e Tiger Woods (US$ 56,4 
milhões) aparecem como vice-líder e 
terceiro colocado da lista, que considera 
os rendimentos anuais com patrocínios, 
premiações e cachês em campeonatos. 
Apenas o boxer Floyd Mayweather (US$ 
85 milhões) ficou acima deles — por 
conta da receita gerada pela transmissão 
pay-per-view de duas lutas. Quase todo 
o faturamento de ambos os golfistas foi 
finito de contratos de patrocínio. Maywe-
ather não teve um único patrocinador ao 
longo do ano. 

A popularidade de Mickelson e Woods 
na Madison Avenue mostra por que o golfe 
foi capaz de se recuperar após a recessão 
econômica nos Estados Unidos. Jovens es-
trelas como Rory Mcllroy, Bubba Watson e 
Adam Scott renovaram a energia do espor-
te no tempo em que Woods ficou afasta-
do por longos períodos, entre 2010 e 2012, 
por causa de contusões e problemas pes-
soais relacionados aos escândalos sexuais 
em que esteve envolvido. 

Fora dos campos, o PGA Tour negociou 
acordo de longo termo com as emissoras 
NBC, CBS e Golf Channel até 2021. O 
rol de patrocinadores do circuito inclui 
as marcas Charles Schwab, Coca-Cola, 
Anheuser-Busch, Rolex e Tiffany & Co. 
No ano passado, a receita da PGA Tour foi 
de US$ 1,1 bilhão, alta de 14,7% em relação 
aos US$ 963 milhões registrados em 2009. 

Com Woods retomando seu posto de 
número 1 no ranking e novos jogadores 
desafiando a velha-guarda, a ESPN es-
pera bons índices de audiência este ano 
para os grandes torneios, cujas transmis-
sões registram a média de 6,4 milhões de 
espectadores, de acordo com a Nielsen. 

Tais números parecem irrisórios quan-
do comparados com eventos como o Su-
per Bowl. Mas o que torna o golfe tão va-
lioso para anunciantes e agências são seus 
espectadores infiuentes e com uma edu-
cação muito acima da média. Os empre-
sários e os executivos-chefes que tomam 
as decisões na América corporativa — de 
CEOs a CMOs — assistem e jogam golfe. 

É esta audiência e a imagem de ca-
valheirismo dos golfistas que permitem 
jogadores lendários como Jack Nicklaus e 
Arnold Palmer serem embaixadores e ga-
rotos-propaganda de marcas e produtos 
mesmo após verem seus dias de campe-
ões ficar bem para trás. 
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